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FRISIAN MOTORS: 
trendsetter in 100% elektrisch              
aangedreven voer– en werktuigen 
 
Frisian Motors is een assemblage fabrikant die de techniek 
beheerst om praktische elektrisch aangedreven voer- en 
werktuigen in Nederland te introduceren. 
Daarbij is de missie van Frisian Motors dat deze voertuigen 
een prijsniveau bezitten gelijkwaardig aan een brandstofmo-
del. Alleen op deze wijze is het voor iedereen mogelijk om te   
werken aan een verbetering van het milieu en direct gebruik 
te kunnen maken van de vele praktische voordelen van        
elektrische voertuigen. Zo zijn ze stiller in gebruik en door 
minder bewegende delen heeft u minder slijtage en dus  
minder onderhoud. Uiteraard bespaart u flink op de         
brandstofkosten en kunt u tanken wanneer en waar u maar 
wilt. “Je stopt gewoon de stekker in het  stopcontact” zo   
simpel kan het zijn.  

    TRANSPORTER LEFFERT FM-40 
 
Highlights: 
 

 Standaard geleverd op  
 kenteken 
 Snelheid 45 km/uur  
 Actieradius 50-60 km  
 Geen BPM, bijtelling en  
 wegenbelasting  
 Tanken voor nog geen €2,- 
 Subsidie mogelijkheden 
 

DE GROENE WERKPAARDEN VOOR PROFESSIONALS 

Optionele accessoires 
 

 
Tractiepakket 
trekhaak, 12 inch velgen en 
terreinbanden 
€ 612,- 

 
 

Achterbankje 
Laadbak vervangen voor 
extra 2-persoons zitting 
€ 712,- 

 

 
Lithium accu’s 48V 
150AH 
Circa 80 km actieradius 
€ 2350,- 

Genoemde prijzen zijn exclusief  
BTW 
 

FM-50 technische specificaties 
 

 Vermogen: 4 kW bij 60 Volt  
 Laadvermogen totaal: 310 kg  
 Totale lengte: 2350 mm  
 Breedte: 1360 mm  
 Hoogte: 1870 mm  
 Wielbasis: 1610 mm  
 Gewicht accu: ±180 kg  
 Massa totaal voertuig: 551 kg (inclusief accu’s)  
 Diep cyclische onderhoudsvrije lood-accu’s 100Ah  
 Aantal zitplaatsen: 2 
 12 maanden volledige garantie op onderdelen, 

accu’s en montage uren  
 Te berijden met rijbewijs AM-4 en A of B       
 Maximale hellingshoek: 20% vanuit stilstand  
 Bereik circa: 50-60 km (afhankelijk van rijom-

standigheden)  
 Getest bereik Nederland: 62 km  
 Oplaadtijd van 0-100%: 6 uren (230V/16A)  

 
Catalogus prijs € 9850,-  

 


